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АНОТАЦИЯ 

Докторската програма по Педагогическа психология има за цел да подготвя високо квалифицирани кадри за работа в 

системата на образованието и социалната практика. Процесът на обучение, както и съдържанието на самата докторска програма по 

Педагогическа психология, осигуряват на докторантите фундаментални теоретико-методологически знания и важни професионални 

умения за приложно-практическа работа в областта на педагогическата психология и съобразно нуждите на социално-

образователната практика. По-конкретно докторантите в Докторската програма по Педагогическа психология придобиват системни 

научни знания и конкретни практически умения: 

 За задълбочено и многостранно изследване на закономерностите и особеностите на личността в процеса на израстване и 

формиране, на възпитание, игра, учене и обучение, за основните цели, функции, принципи и методи на психическо 

въздействие, постигане на високо субективно благополучие и успешна социална и професионална реализация 

 За адекватно оценяване на всички промени, отнасящи се до когнитивно-личностните, мотивационно-емоционалните и 

поведенческите трансформации в хода на физическото израстване и личностното формиране на учениците, както и на 

личностното и професионалното развитие и утвърждаване на учителите 

 За алтернативните модели, стилове и стратегии на учене, за мониторинг и успешен контрол над ученето, поведението и 

социалните взаимодействия 

 За системен анализ, експертна оценка и ефективно управление на качеството на продължаващото обучение и професионално-

творческото развитие на педагогическите кадри в социално-образователните институции 

 За стратегическо планиране, гъвкаво координиране и ефективен контрол на качеството на резултатите от обучението и 

възпитанието съобразно установените стандарти от психологическата наука и практика в сферата на образованието 
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 За целенасочено търсене и адекватно използване на съвременни информационни ресурси и технологии в учебната дейност и 

професионалната подготовка, както и за прилагане на богат набор от професионални компетенции за диагностична, 

прогностична и проектна дейност 

В края на своето обучение докторантите в Докторската програма по Педагогическа психология ще могат качествено да 

управляват и да изследват иновационните процеси във възпитанието и образованието. Те ще знаят как да осъществяват превантивна 

психологическа работа и своевременна психологическа помощ и грижа за хора, изпаднали в затруднение. Те ще могат да провеждат 

научно обосновани и актуални изследвания, да очертават адекватни психологически закономерности, да формулират конкретни 

изводи. Всичко това се постига благодарение на придобитата в рамките на обучението в докторската програма интеграционна, 

технологическа и научноизследователска култура и ценни лидерски качества. 

 

А. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

Курс Хорариум Форма на 

оценка 

Кредити 

Задължителни дисциплини    

Докторантски минимум по Педагогическа психология 60+0+30 И 10 

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване 30+0+30 И 5 

Докторантски минимум по западен език 30 И 5 

Избираеми дисциплини    

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита, проф. д-р Иван Камбуров    

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част, проф. дфн Иванка Мавродиева 30+60   

Информационно търсене и обработка на информацията - доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р 

Милена Миланова 

30+60+60   

Интервю и интервюиране - проф. д-р Емилия Алексиева 30   

Комуникативна култура – проф. дпсн Теодора Стоева    

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен 

опит (тренинги) – проф. дпн Стойко Иванов 

   

Personality, Individual Differences and Individuality – проф. дпсн Ирина Зиновиева 60+0+90   

Organization of PhD Studies and Scientific Writing in Psychology Journals - проф. дпсн Ирина 

Зиновиева 

60+0+90   

Лятна школа за докторанти 30  5 

Докторантите в Докторската програма по Педагогическа психология могат да избират от всички докторантски курсове, които 

се предлагат в рамките на специалност Психология и други специалности от Философския факултет, в други факултети на 

Софийския университет, в други университети в България, както и в други страни от Европейското образователно и научно 

пространство за наука и висше образование. 
 

 

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/28_Karabeluova(1).pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/10_Lozanova_Milanova_PhD_2021.pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/9_Alexieva_interview_phd.pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/13_Stoeva(3).pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/26_TTP.pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/26_TTP.pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/36_PROGRAMME%20PERSONALITY%2C%20INDIVIDUAL%20DIFFERENCES%20AND%20INDIVIDUALITY.pdf
http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/300/34_PROGRAMME%20ORGANIZATION%20OF%20PHD%20STUDIES%20AND%20SCIENTIFIC%20WRITING%20IN%20PSYCHOLOGY.pdf
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Б. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Работа по дисертацията ЕСТК 

Написване на обзорната част от дисертационния труд 30 

Изготвяне на теоретична рамка на емпирично изследване по дисертацията 10 

Провеждане на емпирично изследване по дисертацията 10 

Анализ на данните и подготовка на текст за представяне на резултатите. Писане на текст за анализиране на 

резултатите, дискусия, заключение 

20 

Подготовка на автореферат 10 

Научноизследователска дейност 

Участие в изследователски проект (за всяка една година) 10 

Работа по спечелен след конкурс индивидуален научен проект (за всяка една година) 10 

Студия в българско издание с научно рецензиране, регистрирано в НАЦИД 15 

Статия в българско издание с научно рецензиране, регистрирано в НАЦИД 10 

Статия в списание рецензирано и индексирано в международни бази данни 15 

Статия в списание рецензирано и индексирано в международни бази данни SCOPUS или Web of Science 30 

Доклад (публикуван в пълен текст) в сборник от конференция с научно рецензиране 10 

Участие в научна конференция  10 

Участие в педагогическа дейност 

Водене на семинарни занятия (30 часа аудиторна натовареност) 15 

Водене на семинарни занятия (15 часа аудиторна натовареност) 10 

Тюторство (за 30 часа аудиторна натовареност) 10 

Участие в ръководство на курсови работи 10 

Изготвяне на една рецензия на дипломна работа 2,5 

Други дейности 

Участие в катедрени комисии и др. административна работа 5 

Участие в организиране на научни форуми към специалността 15 

Научно отличие, награда, стипендия, спечелена след конкурс 10 

Член на ФС (за една академична година) 15 

Член на АС (за една академична година) 15 

За целия срок на обучение броят на кредитите е минимум 180. 

Учебният план е одобрен с решение на Катедра по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология с  

протокол № 11 от 28.06.2021 г. 


